
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

,,Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rožmitál pod TřemŠínem - úprava
stávajících tůní"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen ,,občanský zákoník")

evidenční číslo smlouvy: S-2426/OŽP/2020/1

l. Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Náměstek hejtmanky pro oblast životního
prostředí a zemědělství
PPF banka, a.s.
Evropská 2690/17, P. O. Box 177
160 41 Praha 6
4440009090/6000
70891095

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.,
vedoucí odboru ŽPaZ
Ing. Kateřina Puršová, pracovník odboru
Ž

Luboš Rom s.r.o.

Luboš Rom
Luboš Rom
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Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČ,
(dále jen ,,objednatel")
V technických věcech oprávněn
jednat:

2. Zhotovitel:
Zasílací adresa:

Smluvně oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ,
DIČ,
(dále jen ,,zhotovitel")
Kontaktní osoba zhotovitele:
v technických věcech oprávněn
jednat:
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Článek ĺ

Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 25. 5. 2020 uzavřena Smlouva o dílo
,,Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rožmitál pod Třemšínem -
úprava stávajíckh tůní", evidenční číslo snilouvy S-2426/OZP/2020 (dále jen
smlouva). Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že smlouva se mění dnem uzavření
tohoto dodatku číslo ] níže uvedeným způsobem.

Článek 2
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Změna termínu zhotovení prací

l. celý text bodu 1.3. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:
Krajský úřad Středočeského kraje zajišt'uje v souladu s ustanovením odst. 2 a 4 písm. l) §
77a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění, péči o
maloplošné zvláště chráněné území přírodní památku Rožmitál pod Třemšínem, (dále jen
,,ZCHÚ"), k.ú. Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram. Zhotovitel provede v roce 2020,
v případě nepříznivých klimatických podmínek v roce 2021 tyto práce:

· Zvětšení stávajících tůní a jejich prohloubení na pozemku p.č. 1215/1 k.ú.
Bezděkov pod Třemšínem. Jedná se o 4 průtočné tůně. Tůně jsou situovány tak, že
2 tůně jsou vždy těsně nad sebou a z jedné protéká voda do druhé. (viz.
schematické znázornění v příloze č. 2). Tůně budou zvětšeny ze stávající celkové
plochy 220 m2 na vodní plochu 280 m2 o průměrné hloubce 50 cm a maximální
hloubce l m. Sklon břehů bude 1:6 - 1:10. Propojení mezi tůněmi bude provedeno
tak, aby bylo zabezpečeno proti vyplavování - opevněni přelivné hrany kulatinou.
výtok spodních tůní (2 tůně) bude zabezpečen proti vyplavováni kamennou
rovnaninou. Protože pozemek je mimě svažitý, k dosažení stanovených parametrů
musí být zvýšena dolní část hráze. Na navýšeni je možné použít výkopový
niateriál. Přebytek výkopového materiálu bude odvezen a zlikvidován podle
platných právních předpisů. Upřesněni provádění bude specifikováno při
protokolárním předání prací. Nebude prováděno ohumusování a osetí břehů tůni,
břehy tůně nebudou urovnány do jednotného uhlazeného tvaru. Tůň bude hloubena
od září do prosince 2020, nebo v případě vyschnutí současných tůni může být
provádění prací provedeno dřív, v případě nepříznivých klimatických podmínek
(podmáčená dotčená louka) budou práce provedeny v roce 2021, nejpozději však
do 30.11.2021. Přesný termín bude upřesněn také protokolárním předání.

Součástí díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné k
řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.
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Článek 3

Odměna za plnění, úhrada nákladů

1. celý text bodu 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedeni díla dle uvedených požadavků
cenu, která činí 49 587 KČ bez DPH, tj. 60 000 KČ včetně DPH. Cena díla za dobu
trvání smlouvy činí: 49 587 KČ bez DPH tj. 60 000 KČ včetně DPH, Tato cena díla
60 000 KČ vC. DPH se rozumí v této smlouvě celkovou cenou díla.
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Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo
526/1990 Sb., o cenách, ve mění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Celková cena
odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem zadávacím řízení.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další, dodatkem neupravená, ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze
změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku ke Smlouvě a že jej
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci

smluvních stran.
5. Tento dodatek se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady

Středočeského kraje číslo 006-05/2020/RK ze dne 10. 2. 2020.

13 -11- 2020V dne ......

za objedňatele
Náměstek hejtmanky pro oblast

životního prostředí a zemědělství
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